Proposition nr 1
Förslag till beslut:
Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsmötet beslutar
-att fr o m verksamhetsår 2018/2019 ändra i SBF’s stadgar § 26 Sammansättning
samt kallelse och beslutsmässighet enligt Bilaga 1.
-att andelen kvinnor eller män skall vara representerat av minst 40% i den totala
gruppen Förbundskaptener/Förbundstränare Senior och Ungdom fr o m
verksamhetsår 2019/2020.
-att fr o m verksamhetsår 2019/2020 andelen kvinnor eller män i respektive
styrgrupp för Badminton Sweden skall vara representerat av minst 40%. Dessa fem
styrgrupper avser verksamhetsområdena: Utbildning, Förening- och Distriktsutveckling, Elit och Landslag, Tävling och Serie samt Kommunikation och
Marknad.

Bakgrund
Redan 1977 beslutade Riksidrottsförbundet (RF) om en första handlingsplan för en
jämställd idrott. Den ersattes 1989 av Idrottens jämställdhetsplan för 1990-talet,
som antogs av Riksidrottsmötet (RIM). 1995 togs en ny plan, som reviderades
2005. Det övergripande målet för jämställdhetsarbetet har hela tiden varit att
kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla
nivåer och inom idrottens alla områden. Till detta har sedan ett antal delmål fogats,
de flesta med inriktning på lika representation i styrande organ och på ledande
positioner inom svensk idrott.
Trots alla planer har inte jämställdhetsmålen nåtts och under RIM 2017 beslutades
därför om ett intensifierat jämställdhetsarbete innebärande ändringar i
Specialidrottsförbunds (SF) stadgar. Beslutet innebär bland annat att inget kön

skall vara representerat med mindre än 40% i SF styrelse och med hälften av
ledamöterna i valberedning. Ändringen träder i kraft från och med den 1 juni 2021.
Ett annat mål i jämställdhetsarbetet är att till år 2025 ska andelen kvinnliga och
manliga tränare uppgå till minst 40 procent:
• inom barn- och ungdomsverksamheten på föreningsnivån,
• vid riksidrottsgymnasierna (RIG)
• vid nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)
• vid SF:s landslagsverksamhet
• i styrgrupper och kommittéer

Var står vi?
Badminton Sweden har att förhålla sig till den värdegrundspolicy och de riktlinjer
som finns i idéprogrammet ” Idrotten Vill”. Värdegrunden säger entydigt att
idrottsrörelsen skall vara jämställd och ha en inkluderande verksamhet.

Förbundsstyrelsen ser positivt på det intensifierade jämställdhetsarbetet med en
könsfördelning på 40/60 i SF’s styrelse. Vi vill dock gå både snabbare och djupare
fram då vi är övertygade om att en jämställd organisation är en förutsättning för en
framgångsrik utveckling av vår idrott. Att lyfta perspektivet kön kan även fungera
som en bra ingång till det analys- och förändringsarbete som inbegriper andra
jämlikhetsfrågor. En inkluderande verksamhet utan begränsande normer attraherar
fler människor till att vilja delta.
Det kan också innebära ekonomiska konsekvenser för de SF som inte följer RF´s
riktlinjer genom till exempel sämre möjligheter att erhålla olika bidrag.

Bilaga 1. – ändring av stadgar
SBF’s stadgar §26 Sammansättning samt kallelse och beslutsmässighet
Ny skrivning:
…Styrelsen består av ordförande, 6 övriga ledamöter, valda av förbundsmötet.
Styrelsen ska bestå av kvinnor och män och ettdera könet ska vara representerat av
minst 40% av övriga ledamöter….
Nuvarande skrivning:
…Styrelsen består av ordförande, 6 övriga ledamöter, valda av förbundsmötet….

